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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
          การทํางานของเจาหนาที่ในโรงพยาบาลตางๆ การใหบริการผูปวยจะมีการบันทึก

ขอมูลการรักษาพยาบาลผูปวย อันไดแก ขอมูลอาการที่มา อาการที่ตรวจพบ การตรวจรางกาย  

การวินิจฉัย การส่ังยา การสงตรวจทางหองปฏิบัติการ การสงตรวจทางรังสีวินิจฉัย และขอมูล

รายละเอียดที่จําเปนที่จะตองใชในการพิจารณาตรวจรักษาโรคผูปวย ในบัตรบันทึกขอมูลการ

ตรวจรักษา เอกสารตางๆ เหลาน้ีจะตองถูกจัดเก็บไว เพ่ือเปนหลักฐานในการใหการรักษาพยาบาล

และการอางอิงการรักษาเดิมในครั้งตอๆไปอยางตอเน่ือง โดยมีช้ันสําหรับจัดเก็บเอกสารไวในหอง

ของหนวยงานเวชระเบียน ซ่ึงเอกสาร อาจเกิดปญหาจากการเส่ือมสภาพ  เสียหาย สูญหาย และอีก

ท้ังยังไมสามารถนําไปใชงานพรอมๆ กันในหลายๆ จุดบริการท่ีตองการดูขอมูลชุดเดียวกัน พรอม

กันได  

           ประวัติการมาตรวจรักษาของผูปวยน้ันตองเก็บรักษาไวไมใหสูญหาย และ ถือเปน

ความลับที่หามเปดเผย หามทําหาย เพื่อไมใหเกิดความเสียหายกับผูปวย และตองมีการจัดเก็บไว

ไมตํ่ากวา 10 ป ทําใหการจัดเก็บรักษาจะตองเก็บรักษาไวใหปลอดภัยมากที่สุด ลักษณะการจัดเก็บ

ประวัติผูปวยในปจจุบันไดจัดเก็บไวในรูปแบบของเอกสาร ทําใหเกิดความเส่ียงท่ีเอกสารจะหาย  

เอกสารเลือนลาง  ยับเยิน ไมชัดเจน อันจะสงผลใหแพทยและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไมสามารถ

ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารบางสวนที่เกิดความเสียหายนั้นได และจํานวนเอกสารมีมาก

ข้ึนทุกวัน ทําใหพ้ืนที่สําหรับจัดเก็บเอกสาร ที่จัดเก็บไวในลักษณะเหมือนตู หรือช้ันหนังสือ 

จํานวนหลายๆตูนั้นไมเพียงพอตอจํานวนเอกสารที่เพิ่มข้ึนทําใหตองเพ่ิมพ้ืนที่ไวสําหรับจัดเก็บ

เอกสารหรือตองทําลายเอกสารเกาเพ่ือใหมีพื้นท่ีสําหรับรองรับเอกสารใหมท่ีมีทุกวันแตการ 

ทําลายเอกสารเกา มีขอกําหนดวาเอกสารท่ีสามารถทําลายได ตองเปนเอกสารที่ผูปวยไมมาติดตอ

กับโรงพยาบาลเปนเวลานานเกินกวา 5 ปข้ึนไป 
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                            ฉะนั้นกอนท่ีจะทําลายเอกสาร จะตองมีการสํารองหรือทําสําเนาเอกสารไวกอน 

จึงทําใหเกิดแนวความคิดท่ีจะใชซอฟตแวร เพื่อเขามาจัดการเอกสารตางๆ ใหอยูในรูปแบบของ

ขอมูลอิเล็คทรอนิกส โดยไดจัดทําระบบการสแกนเอกสารเพื่อจัดเก็บลงฐานขอมูล ซ่ึงสามารถทํา

การสแกนเอกสารเกาจัดเก็บลงฐานขอมูล ไดอยางมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว เนื่องจากสามารถ

ทําการสแกนเอกสารได 20 หนาตอ 1 นาที ทําใหสามารถจัดเก็บขอมูลลงฐานขอมูลไดอยาง

รวดเร็ว และเพิ่มพื้นที่สําหรับการจัดเก็บเอกสารประวัติผูปวยรายใหมไดมากข้ึน โดยจะทําการ

สแกนเอกสารของผูปวยท่ีไมมาติดตอโรงพยาบาลนานเกิน 5 ปกอน จากนั้นเม่ือสแกนเสร็จจึงจะ

นําเอกสารไปทําลายได  

               เน่ืองจากการจัดเก็บเอกสารอิเล็คทรอนิกสยังไมเปนที่ยอมรับในทางกฏหมาย 

ดังนั้นจึงยังตองมีการจัดเก็บไวท้ัง 2 รูปแบบ คือ ในรูปแบบของเอกสารกระดาษและเอกสาร

อิเล็คทรอนิกส เพื่อใหการจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็คทรอนิกสใชเสริมทดแทน เอกสารที่สูญ

หายหรือถูกเสนอใหทําลายตามระเบียบ หรือเม่ือมีความตองการใชเอกสารพรอมๆ กันในหลาย

หนายงาน 

 อนึ่ง ในการวิเคราะหและออกแบบระบบการสแกนเอกสาร เพื่อจัดเก็บลง

ฐานขอมูล ( OPDSCAN ) การที่จะใหเปนที่ยอมรับในระดับสากลจึงจําเปนที่จะตองมีมาตรฐานใน

การควบคุมคุณภาพในการผลิต ซ่ึงในโครงการนี้ไดใชมาตรฐานคุณภาพของซอฟตแวรไทย (TQS: 

Thai Quality Software) ในการควบคุมคุณภาพของวงจรพัฒนาซอฟตแวร และยังใชวงจรชีวิตของ

การพัฒนาซอฟตแวร (SDLC: Software Development Life Cycle) เขามาจัดการวิเคราะหและ

ออกแบบระบบตามมาตรฐานดังกลาว เน่ืองจาก TQS เปนมาตรฐานท่ีดัดแปลงใหเหมาะสมกับ

รูปแบบองคกรของการพัฒนาซอฟตแวรไทย พรอมท้ังไดนํามาตรฐานไอเอสโอ 12207 (ISO 

12207) เขามารวมใชในการวิเคราะหและออกแบบดวย 

 

1.2 วัตถุประสงคของโครงการ 

1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบสแกนเอกสารขอมูลการตรวจรักษาผูปวยเขาสูระบบ  

          ฐานขอมูลของโรงพยาบาล 

1.2.2 เพื่อพัฒนาระบบแสดงผลเอกสารอิเล็คทรอนิกส การตรวจรักษาผูปวยผานทาง  
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     เครือขายคอมพิวเตอรของทางโรงพยาบาล 

1.2.3  เพื่อประยุกตการนําเอกสารอิเล็คทรอนิกสของขอมูลการตรวจรักษาผูปวยมา       

           ใชประกอบการทํางาน เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานในการใหบริการ 

            ตรวจรักษาผูปวย 

 

1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.3.1 ไดเอกสารการออกแบบสําหรับการพัฒนาระบบสแกนเอกสารขอมูลการตรวจ 

          รักษาผูปวยของโรงพยาบาล 

1.3.2 ไดซอฟตแวรไลบรารี่ระบบสแกนเอกสารขอมูลการตรวจรักษาผูปวยของ  

         โรงพยาบาล 

1.3.3 ไดซอฟตแวรไลบรารี่ระบบแสดงผลภาพเอกสารขอมูลการตรวจรักษาจาก 

    ฐานขอมูลเพื่อชวยตัดสินใจในการตรวจรักษาพยาบาลผูปวย 

 
1.4   ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
  1.4.1  การเก็บรวบรวมขอมูล 
   -  เก็บรวบรวมขอมูลโดยศึกษาพฤติกรรมการทํางานปจจุบันของเจาหนาที่ 
                                     หองบัตรของโรงพยาบาล 
        -  สอบถามการใชงานและปญหาที่เกิดข้ึนจากเจาหนาที่หองบัตร 
 1.4.2  การวางแผน  
                                 จัดทําแผนข้ันตอนการพัฒนาและวิเคราะหระบบตามกระบวนการพัฒนา           
ซอฟตแวร ต้ังแตเริ่มตนโครงการจนถึงส้ินสุดโครงการ 

1.4.3  การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
  1.4.3.1 การกําหนดปญหา 
           นําขอมูลที่ไดจากการสอบถามและการสังเกตุพฤติกรรมการทํางาน 
มากําหนดและทําแบบจําลองการทํางานของเจาหนาที่ พรอมศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
โดยการไดนําเอา SDLC เขามาชวยในการวิเคราะหและออกแบบ จนไดผลลัพธออกมาเปน 
Requirement Specification 
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  1.4.3.2 การวิเคราะหระบบ 
          นํา Requirement Specification ที่ได มาวิเคราะหและทําออกมาเปน
แบบจําลอง และกระบวนการทํางาน (Work Flow) โดยในโครงการนี้ไดจัดทํา คือ 

- Use Case 
- Sequence Diagram 
- Activity Diagram 

 เม่ือไดแบบจําลองแลว จากนั้นก็นําแบบจําลอง หรือแบบจําลอง
กระบวนการทํางาน ไปจัดการทําการออกแบบระบบตอไป 

  1.4.3.3 การออกแบบระบบ (System Design) 
           เม่ือไดแบบจําลองกระบวนการทํางาน แลวจึงนําแบบจําลองไป 
วิเคราะหและออกแบบระบบเพ่ือใหซอฟตแวรที่พัฒนาออกมาทํางานสอดคลองกับการทํางาน
ในปจจุบันของงานปกติ ในโรงพยาบาล อยางท่ีไมเปนการเพิ่มงานใหกับเจาหนาที่ โดยจะ
นํามาออกแบบคือ 

- ออกแบบหนาจอการทํางาน (Input Design) 
- ออกแบบรายงานสวนของการแสดงผล (Output Design) 
- ออกแบบการนําเขาขอมูลและการจัดเก็บขอมูล (Input/Output 

Format) 
- ออกแบบฐานขอมูลที่ใชรองรับขอมูลจากการนําเขา (Database 

Design) 
- ออกแบบข้ันตอนของการทดสอบโปรแกรม (Testing Design) 

*     Smoke Test 
*  Unit Test 
*     Integration Test 

1.4.3.4  การพัฒนาระบบ (System Construction) 
           ทําการพัฒนาระบบตามที่ไดออกแบบไวและวางแผนไว พรอมทั้ง
ทําการทดสอบแบบคราวๆ (Smoke Test) ไปพรอมๆ กับการพัฒนา 
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  1.4.3.5  การทดสอบ (Testing) 
           หลังจากที่พัฒนาเสร็จแลวก็ทําการทดสอบ เพื่อหาจุดบกพรองของ
โปรแกรม และปรับปรุงใหไดตามความตองการ โดยการทดสอบจะทดสอบตามท่ีไดวางแผน
ไว โดยจะทดสอบตามลําดับของการทดสอบ  

  1.4.3.6 การติดต้ังระบบ ( Setup System ) 
                         หลังจากที่พัฒนาโปรแกรม และไดมีการทดสอบแลว โปรแกรมมี

ความถูกตองและพรอมใชงานแลว ก็นําโปรแกรมไปติดตั้งใหโรงพยาบาล เพื่อใหผูใชงาน
ระบบใชงานระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

        1.4.3.7 การบํารุงรักษา ( Maintenance ) 
                         จัดทําแผนสําหรับการบํารุงรักษา ใหรองรับ Requirement ที่

เปลี่ยนไปของลูกคาหลังจากที่ไดทดสอบใชงานระบบจริง เพื่อใหเกิดความผิดพลาดนอยที่สุด 
และตรงกับความตองการของผูใชมากท่ีสุด 

 
1.5  ขอบเขตการจัดทําโครงการ  
 1.5.1   ศึกษาและวิเคราะหระบบโดยนําหลักการของ SDLC เขามาประกอบการ 
                               วิเคราะห 
  1.5.1.1 ใชกระบวนการผลิตซอฟตแวรแบบตัวตนแบบ Prototyping  
                                                  Development 
  1.5.1.2 นํา Requirement Specification จากการวิเคราะหมาออกแบบและ 
                                                 วางแผนการทํางานท้ังระบบพรอมทั้งวางแผนการบํารุงรักษาระบบ 
  1.5.1.3 พัฒนาระบบตามที่ไดวางแผนไว 
  1.5.1.4 ทดสอบระบบตามข้ันตอนของการพัฒนา 
  1.5.1.5 ปรับปรุงโปรแกรมใหตรงตามความตองการของเจาหนาท่ี  
                                                  หลังจากที่ไดติดต้ังโปรแกรมแลว (Change Request) 
 1.5.2   พัฒนาโปรแกรมตามมาตรฐาน ISO 12207 และมาตรฐาน TQS 
  - การรับความตองการ (Requirement) 
  - การวิเคราะหความตองการของระบบ (Requirement Analysis) 
  - การออกแบบซอฟตแวร (Software Design) 
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  - การสรางซอฟตแวร (Software Construction) 
  - การทดสอบซอฟตแวร (Software Testing) 
  - การติดต้ังซอฟตแวร (Software Installation) 
  - การบํารุงรักษาซอฟตแวร (Software & System Maintenance) 
  - การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Request Management) 
  - การบริหารโครงรางซอฟตแวร (Configuration Management) 
  - การบริหารโครงการ (Project Management) 
  - การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) 

1.5.3   การคนควาแบบอิสระเรื่องการสแกนเอกสารเพ่ือจัดเก็บขอมูลในรูปแบบ
เอกสารอิเล็คทรอนิกส จัดทําข้ึน เพ่ือสํารองขอมูลเก็บไว และ เพื่อใหสามารถใชสํารอง
ทดแทนเอกสารกระดาษ โดยมีขอบเขต ดังนี้ 

 1.5.3.1  การสแกนเอกสาร 
         เปน ข้ันตอนการแปลงขอ มูลจากกระดาษให เปน เอกสาร

อิเล็กทรอนิกส เพ่ือจัดเก็บลงฐานขอมูลในรูปแบบของไฟลขอมูลสํารอง  
 1.5.3.2 การจัดเก็บไฟลขอมูลลงฐานขอมูล 

         หลังจากที่ไดไฟลภาพสแกนออกมาแลว จากนั้นระบบจะทําการ 
Save ไปจัดเก็บไวในฐานขอมูลตามที่ไดออกแบบไว 

 1.5.3.3 การแสดงภาพ หรือประวัติการมาตรวจที่ไดจากการสแกน เพ่ือ
ตรวจสอบดูวาสามารถใชภาพจากการสแกนแทนเอกสารกระดาษได พรอมท้ังภาพมีความ
ชัดเจน  

 


